
 

 
 

 

MIREIA TARRUELLA FARRÉ 
 
ACTIVITAT PROFESSIONAL ACTUAL A L’EUIT 
 
ACTIVITAT DOCENT 

 

FORMACIÓ EN EL GRAU D’INFERMERIA 
Participa en la docència de les assignatures: 

• Comunicació i noves tecnologies de la informació 
• Bases metodològiques de la infermeria 
• Treball Fi de Grau 

 

POSTRGRAU D'INFERMERIA QUIRÚRGICA 
 

PARTICIPACIÓ EN GESTIÓ / COORDINACIÓ ACADÈMICA 

 

Coordinadora de la formació postgraduada de l’EUIT 
 

Secretària acadèmica de l’EUIT 
Coordinació de les assignatures d’infermeria de: 
 

• Comunicació i noves tecnologies de la informació.  
• Bases metodològiques de la infermeria. 
• Treball Fi de Grau. 
 

 

PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ 

 
 

Membre del Consell Acadèmic . 
Membre i Coordinadora de la Comissió de Treball de Fi de Grau d’Infermeria. 
Membre del Grup de Treball d’Avaluació. 
Membre del Grup d'implantació d'OPENDRAKO. 
Membre de la Comissió de Documentació Clínica del Consorci Sanitari de Terrassa. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

CURRÍCULUM 
 
PERFIL ACADÈMIC 
 

Titulacions  

• Doctora per la Universitat de Barcelona. Tesi doctoral “Anàlisi comunicativa i 
pragmàtica dels registres d’infermeria”. Qualificació: Excel·lent cum laude  (Març 
2012). 

• DEA (Diploma d’Estudis Avançats) per la Universitat de Barcelona, Departament de 
Lingüística General amb els treballs de recerca Corpus de fulls d’observacions 
d’infermeria (COFOI) i Registres d’Infermeria: estudi dels aspectes legals, 
comunicatius i pragmàtics (Octubre 2007). 

• Llicenciada en Lingüística. Universitat de Barcelona (2003). 
• Convalidació ATS / Diplomat Universitari en Infermeria. UNED (1988). 
• Diplomada Universitària en Fisioteràpia. Universitat de Barcelona (Homologació 

del títol d’Especialista cursat 1982-1984). 
• Diplomada Universitària en Podologia. Universitat de Barcelona ( Homologació del 

títol d’Especialista cursat 1980-1982). 
• Ajudant Tècnic Sanitari. Escola Creu Roja (1977 – 1980). 

 

PERFIL PROFESSIONAL 
 

Assistència 

• Infermeria del torn de nit a l’Hospital Dos de Maig des del 1980 fins al 1990. Unitat 
de neurologia i oncologia /Hematologia. 

• Durant aquest període substitucions com a Supervisora general del torn de nit. 
 

 

Docència 

Professora titular des del 1990. 
 

Ha impartit docència a les següents assignatures: 
 

• Fonaments d’infermeria. 
• Infermeria mèdico-quirúrgica/ Adult I i II. 
• Pràctica específica . 

 

Estades a altres universitats com a professor visitant o d’intercanvi: 
 

• Visita de preparació per a futurs intercanvis d’estudiants a Escola Superior de 
Saude da Cruz Vermelha Portuguesa. Lisboa. Febrer de 2009. 

  
• Visita de preparació per a futur intercanvis d’estudiants i de professors a l’Institut 



 

 
 

de Formations en Soins Infirmièrs de la Croix Rouge Française a Toulouse el 8 de 
desembre de 2007. 

  
• Seminaris El sistema sanitario español y catalan” i Los estudios de enfermeria en 

España, impartits la setmana del 4 al 8 d’abril de 2005 a l’Escola Superior de 
Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa. Oliveira de Azeméis. Emmarcat en els 
programes ERASMUS. 
 

 

Recerca/ innovació 

Investigador principal del grup de Recerca Grup de recerca infermera pel 
desenvolupament i avenç de la professió (GRIDAP) 
 

 

Gestió en assistència, docència o recerca 
 

• Coordinadora de la formació postgraduada (en l’actualitat). 
• Secretària acadèmica de l’EUIT (en l’actualitat). 
• Membre del Comitè organitzador de la I Jornada de Recerca i Innovació Infermera, 

organitzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Abril 2010). 
• Acreditació com a professor col·laborador per l’AQU i l’ANECA. 
• Coordinadora del Comitè Intern  de l’Escola Universitària Creu Roja per a 

l’avaluació de centres adscrits. Agència per a la qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2009). 

• Membre dels comitès per a l’elaboració de les memòries dels títols de Graduat en 
Infermeria i Graduat en Teràpia Ocupacional (2008 - 2009). 

 

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL 

 

 

• Membre de la Comissió del Vallès Occidental del Col·legi Oficial d’Infermeria de 
Barcelona des del curs 2006 - 2007. 
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